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  تقرير اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية     

 ٢٦و ٢٥املعين باسترداد املوجودات، املعقود يف فيينا يومي 
      ٢٠١٦آب/أغسطس 

    مةمقدِّ  - أوالً  
 ١/٤ قرَّر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد، يف قراراتـه     -١
، أن ينشئ الفريَق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح     ٦/٣و ٦/٢و ٥/٣و ٤/٤و ٣/٣و ٢/٣و

  العضوية املعين باسترداد املوجودات وأن يواصل الفريُق أعماله.
ــراره     -٢ ــدويل يف   ٦/٢وباإلضــافة إىل ذلــك، أوعــز املــؤمتر، يف ق بشــأن تيســري التعــاون ال

ــال ــق      جم ــة، إىل الفري ــدات اجلرمي ــادة عائ ــترداد املوجــودات وإع ــي:    اس ــا يل ــوم مب ــل أن يق العام
ــة اســتبانة املمارســات الفضــلى مــن أجــل اســتبانة ضــحايا الفســاد ومعــايري      (أ) اســتهالل عملي

اســـتهالل عمليـــة اســـتبانة املمارســـات الفضـــلى ووضـــع مبـــادئ توجيهيـــة  (ب)وتعويضـــهم؛ 
للمبــادرة بتبــادل املعلومــات يف الوقــت املناســب مــن أجــل متكــني الــدول األطــراف مــن اختــاذ    

(ج) القيــام، بــدعم مــن األمانــة، جبمــع  ومــن االتفاقيــة؛  ٥٦جــراءات املناســبة وفقــاً للمــادة  اإل
معلومات عن استخدام الدول األطراف للتسويات واآلليات البديلـة األخـرى وحتليـل العوامـل     
الــيت تــؤثر علــى الفــروق بــني املبــالغ احملقَّقــة يف التســويات واآلليــات القانونيــة البديلــة األخــرى   

النظــر يف جــدوى وضــع مبــادئ توجيهيــة مــن أجــل  بــالغ املعــادة إىل الــدول املتضــررة، بغيــةوامل
تيسري االستعانة بنهج أكثر تنسيقا وشفافية يف التعاون بـني الـدول األطـراف املتضـررة وحتقيـق      

بــدعم مــن األمانــة، بــإبالغ مــؤمتر الــدول  القيــام، الفعاليــة يف عمليــات إعــادة املوجــودات؛ (د)
  خيص كل واحد من هذه األمور.   دورته املقبلة بالنتائج اليت توصل إليها فيمااألطراف يف
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    تنظيم االجتماع  - ثانياً  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

َعقــد الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين باســترداد املوجــودات     -٣
  .٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٦و ٢٥اجتماعه العاشر يف فيينا، يومي 

(أملانيــا). ولــدى افتتــاح االجتمــاع،  دويبــلتـرأَّس اجتمــاع الفريــق العامــل فريــدريش  و  -٤
م الــرئيس تعــازي الفريــق العامــل إىل حكــوميت إيطاليــا وميامنــار يف أعقــاب الزلــزالني اللــذين قــدَّ

 ٦/٢أشــار إىل القــرار فالفريــق العامــل املســندة إىل واليــة الاســتذكر مث  ؛نْيضــربا هــذين البلــدَ 
ــأن تيســـ  ــدات اجلرميـــة،       بشـ ــادة عائـ ــترداد املوجـــودات وإعـ ــال اسـ ــاون الـــدويل يف جمـ ري التعـ

، بشأن تعزيز فعالية العمل على استرداد املوجـودات، اللـذين اعتمـدمها املـؤمتر يف     ٦/٣ والقرار
  .  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل  ٢دورته السادسة، اليت عقدت يف سانت بطرسربغ، من 

از للموضـوعني احملـدَّدين للمناقشـة املواضـيعية للفريـق،      جيعامل بإوعرض أمني الفريق ال  -٥
ومها استخدام الـدول األطـراف للتسـويات وغريهـا مـن اآلليـات البديلـة، واملمارسـات اجليِّـدة          

لوثـائق الـيت   ا حملـة عامـة عـن   بشأن حتديد ضحايا الفساد ومعايري تعويضهم، على التوايل. وقـدَّم  
  لَّط الضوء على الطابع التقين واملعقَّد للموضوعني املختارين.وس ،أُعدت لدعم مناقشتيهما

وتكلَّــم ممثــل تــونس، نيابــةً عــن جمموعــة الــدول األفريقيــة، فشــدَّد علــى أمهيــة اســترداد   -٦
املوجودات باعتباره دعامةً أساسيةً لالتفاقية. وأضاف قـائالً إنَّ تـونس ُتعلِّـق أمهيـةً كـبريةً علـى       

امس مـن االتفاقيـة بشـأن اسـترداد املوجـودات، ال سـيما فيمـا يتعلـق         تنفيذ أحكـام الفصـل اخلـ   
وإعادهتـا غـري املشـروطة إىل    واقتفـاء أثرهـا وضـبطها ومصـادرهتا     بتجميد املوجـودات املسـروقة   

وشـدَّد علـى أنَّ رد املوجـودات     ،الضـار علـى التنميـة   الفسـاد  بلداهنا األصـلية. وأكَّـد علـى أثـر     
ية يعترب التزامـاً دوليـا وفقـاً لالتفاقيـة. ورحَّـب املمثـل باعتمـاد املـؤمتر         املسروقة إىل بلداهنا األصل

الذي يهدف إىل توجيه األعمال املقبلة للفريق العامل، وأعاد تأكيـد رأي جمموعـة    ٦/٢للقرار 
الــدول األفريقيــة الــيت تــرى أنَّ اعتمــاد املبــادئ التوجيهيــة سيســاهم يف تــوفري هنــجٍ أكثــر اتســاقاً 

يف العمل على استرداد املوجودات، وعبَّر عن قلق جمموعته إزاء غياب التعـاون الـدويل   وفعاليةً 
وتبادل املعلومـات علـى حنـو فعَّـال. ودعـا املمثـل إىل تعزيـز اإلرادة السياسـية وتـدعيم التعـاون           
الدويل وتبسيط اإلجراءات بغية تيسري استرداد املوجودات. وسلَّط الضوء على أمهية املسـاعدة  

. "سـتار "نية يف هذا الصدد، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة         التق
كما شـدَّد املمثـل علـى أمهيـة عمـل الفريـق باعتبـاره منتـدًى لتبـادل اخلـربات ومسـاعدة املـؤمتر             

  تنفيذ واليته املتعلقة باسترداد املوجودات.  يف
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ي، فســلَّط ـيكــا الالتينيــة والكاريبــوحتــدَّث ممثــل أوروغــواي، باســم جمموعــة بلــدان أمر  -٧
ــة اســتر   ــةى اســتخدام املــوارد  داد املوجــودات املســروقة، لكــي يتســنَّ  الضــوء علــى أمهي  العمومي

املسروقة لتمويل اخلدمات العمومية احليوية ودعـم التنميـة املسـتدامة. ودعـا إىل التحلـي بـإرادة       
 ،ىل بلـــداهنا األصـــلية بســـرعةسياســـية قويـــة تتـــيح اســـترداد املوجـــودات املســـروقة وإعادهتـــا إ 

لتعاون الـدويل يف هـذا الصـدد. وعـالوة علـى ذلـك،       الذي يتسم به ابالدور البالغ األمهية  ونوَّه
أعاد املمثل تأكيد أمهية الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ ألهنا تتيح فرصة لتبادل املعلومـات  

التنفيـذ الفعَّـال    يف الـيت ُتواَجـه  تبقيـة  ملاتحـديات  للعن املمارسات اجليِّـدة وعـن كيفيـة التصـدي     
للفصل اخلامس من االتفاقية. وأكَّد املمثل كذلك أمهية توفري ضروب املساعدة التقنيـة املتعلقـة   
باسترداد املوجودات، وال سيما من خالل بنـاء القـدرات وحتليـل التحـديات وتقـدمي املسـاعدة       

وأهاب باألمانة أن متضـي قـدماً يف تـدعيم العمـل      ،ةالتشريعية وتيسري املساعدة القانونية املتبادل
  نية الالزمة السترداد املوجودات.على توفري املساعدة التق

وأبلغ ممثل االحتاد األورويب عن التوجيه اجلديد الصادر بشأن جتميد ومصـادرة أدوات    -٨
ة علــى اعتمــاده اجلرميــة وعائــداهتا يف االحتــاد األورويب. وســلَّط الضــوء علــى التحســينات املترتبــ

وتنفيــذه، خاصــة فيمــا يتعلــق بتــدابري التجميــد الســريع واملصــادرة املوسَّــعة وإدارة املوجــودات   
وتوفري إحصاءات ُتحدَّث باستمرار عن عمليات جتميـد ومصـادرة واسـترداد وإعـادة عائـدات      

لـى اإلدانـة   اجلرمية. كما أشار املمثـل إىل أنَّ هـذا التوجيـه، وإن أبقـى علـى املصـادرة القائمـة ع       
كقاعدة عامة، اعتمد أيضاً هنج املصادرة غري القائمـة علـى اإلدانـة كـأداٍة إضـافيٍة، علـى األقـل        
يف حــاالت الفــرار أو املــرض. وقــال كــذلك إنَّ املفوضــية األوروبيــة ُدِعَيــت إىل حتليــل جــدوى 

، وهـي ترصـد   اعتماد هنج املصـادرة غـري القائمـة علـى اإلدانـة بصـفٍة عامـٍة يف االحتـاد األورويب        
االعتـــراف املتبـــادل بـــأوامر التجميـــد واملصـــادرة بـــني الـــدول األعضـــاء يف االحتـــاد األورويب.  

املمثل أيضاً على أمهية اقتفـاء أثـر املوجـودات، وأبلـغ عـن التقـدُّم احملـرز يف هـذا الصـدد           وشدَّد
مـن خـالل قاعـدة    منذ إنشاء املكاتب الوطنية املعنية باسترداد املوجودات وقنوات الـربط بينـها   

اآلمـن". كمـا شـجَّع    املعلومـات  شـبكة تبـادل   ل الرباجميـة التطبيقيـة  بيانات االتصـاالت املسـمَّاة "  
 ،علــى اســتخدام ُنهــج أكثــر اســتباقيةً ومنهجيــةً يف اقتفــاء أثــر املوجــودات والتحقيقــات املاليــة   

تعــاون القضــائي بالقــدرات العملياتيــة ملكتــب الشــرطة األورويب (اليوروبــول) ووحــدة ال  ونــوَّه
التابعـــة لالحتـــاد األورويب (يوروجســـت) الـــيت ُتســـتخدم لـــدعم الســـلطات الوطنيـــة املختصـــة  

املمثــل علمــاً مــع التقــدير مببــادرة  أخــذتعقــب واســتبانة العائــدات املتأتيــة مــن اجلرميــة. كمــا  يف
  وضع مبادئ توجيهية عمليَّة لضمان جناعة استرداد املوجودات املسروقة.
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    ر جدول األعمال وتنظيم األعمالإقرا  - باء  
  :٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٥أقرَّ الفريق العامل جدول األعمال التايل يف   -٩

  املسائل التنظيمية:  -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)      
  جودات.حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املو  -٢  
ــك         -٣   ــا يف ذل ــة الســترداد املوجــودات، مب ــب العملي ــز اجلوان ــدى بشــأن تعزي منت

  مناقشة التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة.
  مناقشتان مواضيعيتان:    -٤  
تسويات واآلليـات  مناقشة مواضيعية عن استخدام الدول األطراف لل  (أ)    

  البديلة األخرى؛
اجليِّدة بشأن حتديد ضـحايا الفسـاد    مناقشة مواضيعية عن املمارسات  (ب)      

  ومعايري تعويضهم.
  منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    احلضور  - جيم  

حضر اجتماع الفريق العامل ممثلو الدول التالية األطراف يف االتفاقية: االحتـاد الروسـي،     -١٠
مينيــا، إســبانيا، أســتراليا، أفغانســتان، إكــوادور، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة األرجنــتني، األردن، أر

أيرلنــدا،  اإلســالمية)،-املتحــدة، إندونيســيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوكرانيــا، إيــران (مجهوريــة      
إيطاليــا، بــاراغواي، باكســتان، الربازيــل، الربتغــال، بــروين دار الســالم، بلجيكــا، بــنغالديش،    

املتعددة القوميات)، بـريو، تايلنـد، تركيـا، تـونس،     -سو، بولندا، بوليفيا (دولةبنما، بوركينا فا
زانيا املتحـدة، اجلمهوريـة الدومينيكيـة،    ـ، مجهوريـة تنـ  ياتشيكليشيت، جامايكا، اجلزائر، -تيمور

مجهورية كوريا، مجهورية الو الدميقراطية الشـعبية، جنـوب أفريقيـا، جيبـويت، دولـة فلسـطني،       
ــا، ســري  ســنغافورة، ســوازيلند، الســودان،  ، ســلوفينياالنكــا، الســلفادور، ســلوفاكيا،   روماني

ــا، الفلـــبني، فنـــ    ــاال، فرنسـ ــا، غواتيمـ ــابون، غانـ ــراق، غـ ــيلي، الصـــني، العـ ــرا، شـ زويال ـسويسـ
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البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، كازاخسـتان، كرواتيـا، كنـدا، كوبـا،     -(مجهورية
ومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمربغ، ليبيـا، ليختنشـتاين،   كوت ديفوار، كوستاريكا، كول

مالطة، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا    
العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، موريتانيــا، ميامنــار، ناميبيــا، النــرويج، النمســا، النيجــر، نيجرييــا،    

  دا، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن، اليونان.اهلند، هندوراس، هولن
  شاركت اليابان بصفة مراقب.و  -١١
األورويب، وهو منظمة تكامـلٍ اقتصـاديٍّ إقليميـةٌ طـرٌف يف      ُدوُمثِّل يف االجتماع االحتا  -١٢

  االتفاقية.
ــرامجُ   -١٣ ــراقبني ب ــة لشــبكة برنــ     وُمثِّلــت مب امج األمــم املتحــدة وصــناديقها واملعاهــد التابع

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومعهــد       األمــم ــة: برن ــة التالي ــة اجلنائي املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدال
  للحوكمة.  بازل
ــراقبني املنظمــاُت احل   -١٤ ــة وُمثِّلــت مب ــة التالي ــة الدولي ــة  كومي : املنظمــة االستشــارية القانوني

ــيوية ــة األوروبيــة للقــانون ال  واليوروبــول، واألفريقيــة، -اآلس ــام، املنظم األكادمييــة الدوليــة  وع
ــول)،    وملكافحــة الفســاد،   ــة (اإلنترب ــة للشــرطة اجلنائي ــة،  واملنظمــة الدولي ــدول العربي ــة ال جامع

  أمانة املبادرة اإلقليمية ملكافحة الفساد.ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، و
مراقـب  وُمثِّلت يف االجتماع منظمة فرسان مالطة املستقلة، وهـي كيـان لديـه مكتـب       -١٥

  دائم يف املقر.
    

    حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ الواليات املتعلقة باسترداد املوجودات  - ثالثاً  
الفريـق العامـل   املسندة إىل واليات القدَّمت األمانة حملة عامة عن التقدُّم احملرز يف تنفيذ   -١٦

الثقــة بــني الــدول الطالبــة والــدول الــيت تتعلــق مبــا يلــي: (أ) تنميــة الرصــيد املعــريف؛ و(ب) بنــاء 
أنَّ البوابــة  ومنــها مجلــة أمــور إىل املتلقيــة للطلبــات. وفيمــا يتعلــق بتنميــة الرصــيد املعــريف، أشــري

الشبكية اخلاصة باألدوات واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة الفساد "تراك" اليت أنشـأها مكتـب   
كتــب املخــدِّرات واجلرميــة أو املكتــب) ُتســتخدم األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة (م

 ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ١ألـف زيـارة يف الفتـرة مـن      ٥٦وسجلت ما يزيد علـى   ،بشكل نشٍط
ــايو  ٣١إىل  كــذلك عــن األعمــال الــيت تضــطلع هبــا تنفيــذاً        ةُ. وأبلغــت األمانــ ٢٠١٦أيار/م

ــواردة يف قــراري املــؤمتر   ل التحضــري الجتمــاع وأشــارت إىل أعمــا، ٦/٣و ٥/٣للتكليفــات ال
دويل للخرباء بشـأن إدارة املوجـودات املسـروقة املسـتردة واملعـادة والتصـرف فيهـا، مبـا يشـمل          
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 ٢٠١٦االستفادة منها يف دعم التنمية املستدامة، من املعتزم أن ُيعقد يف الربع األخـري مـن عـام    
األمانـة تقريـراً حـديثاً     يف أديس أبابا بدعمٍ من احلكومتني اإلثيوبيـة والسويسـرية. كمـا قـدَّمت    

عن آخر األعمال اليت تضطلع هبـا لتـدعيم الثقـة بـني الـدول الطالبـة والـدول املتلقيـة للطلبـات،          
املمارســـني، واملشـــاركة يف اجلهـــود املبذولـــة للـــدعوة إىل  االختصاصـــيني باســـتخدام شـــبكات

مكافحـة الفسـاد    مكافحة الفسـاد يف عـدد مـن احملافـل الدوليـة، منـها الرابطـة الدوليـة ألجهـزة         
ــق اخلــرباء العامــل املعــين مبكافحــة الفســاد والشــفافية      ــدى   وجمموعــة إيغمونــت وفري ــابع ملنت الت

ــول واالحتــاد األورويب و"اليوروجســت"      التعــاون االقتصــادي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، واإلنترب
واملنظمـة   التـابع جملموعـة العشـرين،    -وجمموعة السبعة والفريـق العامـل املعـين مبكافحـة الفسـاد     

العامليـة للربملــانيني املناهضــني للفسـاد. وباإلضــافة إىل ذلــك، قُـدِّمت للمشــاركني إحاطــةٌ حــول    
تنظيم الدورة الرابعة للمنتـدى العـريب السـترداد األمـوال، الـذي ركَّـز علـى موضـوع "البحـث          

كــانون  والــذي استضــافته احلكومتــان األملانيــة والتونســية يف ،عــن نتــائج يف اســترداد األمــوال"
. واختتمــت األمانــة استعراضــها املــوجز بتقــدمي حملــٍة عامــٍة عــن النتــائج    ٢٠١٥األول/ديســمرب 

الـذي استضـافته اململكـة املتحـدة يف لنـدن يف أيار/مـايو        ،الرئيسية ملـؤمتر قمـة مكافحـة الفسـاد    
. وقد أسهم مكتب املخدِّرات واجلرمية بدور نشٍط يف أعمال مؤمتر القمـة الـذي أسـفر    ٢٠١٦

  عن مجلة نتائج منها إنشاء منتدى عاملي السترداد املوجودات.
ضــرورة االمتثــال للتشــريعات الوطنيــة وســيادة  إىل بعــني االعتبــار  ومــن خــالل النظــر   -١٧

املتطلبـات اإلجرائيـة    مـن جـراء  القانون، أكَّد عدَّة متكلمني أنَّ حتديات كبرية مـا زالـت قائمـة    
وعـدم اإلملـام بـاإلجراءات     ،يف عمليـة اسـترداد املوجـودات   املفرطة وما يترتب عليها من تأخري 

ــاين تلــك        ــات، وتب ــة للطلب ــدول املتلقِّي ــة وال ــدول الطالب ــة وانعــدام الثقــة بــني ال ــة الوطني القانوني
اإلجراءات، خاصة فيما يتعلق بـنظم املصـادرة. كمـا ُسـلِّط الضـوء علـى تعقُّـد قضـايا اسـترداد          

كـاالت علـى الصـعيد الـداخلي والتحـديات الـيت تعتـرض        املوجودات وصعوبة التنسـيق بـني الو  
تتبُّــع املوجــودات وتبــادل املعلومــات يف الوقــت املناســب. وأبــرز مــتكلم الفــارق بــني مفهــومي  

من االتفاقية ميكن أن ُتفسَّـر بأوجـه خمتلفـة.     ٥٧استرداد املوجودات وإعادهتا والحظ أنَّ املادة 
إىل إعطـاء   زعـتنة قد تنشـأ إذا كانت هناك أحكام قد وأضاف أنَّ املشاكل يف املمارسة العملي

  للطلبات خبصوص إعادة املوجودات. صالحيات تقديرية للدول املتلقِّية
وأشار أحد املتكلمني إىل أنَّ التعـاون الـدويل يف جمـال إعـادة املوجـودات إىل أصـحاهبا         -١٨

 ٥٧ سـيما املـادة   ردة فيهـا، وال الشرعيني سيوفَّر وفقـاً لـروح االتفاقيـة ويف حـدود الصـيغة الـوا      
منــها. وأشــار أيضــا إىل أنَّ إعــادة املوجــودات غــري املشــروعة هــي النتيجــة النهائيــة إلجــراءات   
ــات        ــادل املعلومـ ــل تبـ ــرى، مثـ ــوات أخـ ــد خطـ ــأيت بعـ ــي تـ ــة، وهـ ــة املتبادلـ ــاعدة القانونيـ املسـ
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، راف مث، أخـرياً أوامر احلجز أو املصـادرة واالعتـراف بتلـك األوامـر بـني الـدول األطـ        وإصدار
  اإلنفاذ الفعال لتلك األوامر.

ــاره عــامالً يســاهم يف       -١٩ وشــدَّد املتكلمــون أيضــاً علــى أمهيــة اســترداد املوجــودات باعتب
  التنمية املستدامة.

ونوَّه أحد املتكلمني بأمهيـة تعزيـز اإلرادة السياسـية ملواصـلة التعـاون الـدويل يف تيسـري          -٢٠
تواضــع حجــم املــوارد  وإىل إىل عــدم وجــود إجــراءات موحَّــدة  وأشــار  ،اســترداد املوجــودات

املتاحة للكثري من الدول من أجل استرداد املوجودات. كما جرى التأكيـد أيضـاً علـى احلاجـة     
إىل تبــادل املمارســات اجليِّــدة وتعزيــز أنشــطة بنــاء القــدرات، فضــالً عــن الــدور احلاســم الــذي  

  ك املصادرة غري القائمة على اإلدانة.تؤديه بعض األدوات القانونية، مبا يف ذل
وقدَّموا معلومـات عمَّـا    ،احملرز يف استرداد املوجودات َمعدد من املتكلمني التقدُّ وأكَّد  -٢١

ــة األخــرية علــى       ــادرات يف اآلون ــة ومؤسســية ومــا اُتخــذ مــن مب أُدخــل مــن إصــالحات قانوني
بغيـة حتقيـق التعـاون الفعَّـال يف قضـايا      الصعيد الوطين لتعزيز قدرة األجهزة القضائية يف بلداهنم 

اســترداد املوجــودات. وتشــمل هــذه اإلصــالحات، يف مجلــة أمــور، اعتمــاد تشــريعات داخليــة   
ثبـات وإعـداد أدلـة إرشـادية قُطريـة      إلشاملة، مع استخدام آليات ابتكارية مثـل عكـس عـبء ا   

باسـترداد   ُتعـىن خصصـة  مركزيـة ومت  هيئاتتوضِّح التشريعات املعمول هبا يف كل بلد، وإنشاء 
املوجــودات وإدارة املوجــودات املضــبوطة واملصــادرة والتصــرف فيهــا، وإدراج أحكــام تتعلــق   
باسترداد املوجودات يف اتفاقات املساعدة القانونية املتبادلـة، وإنشـاء فـرق عمـل مشـتركة بـني       

التصـرف يف  وأمثلـة ملموسـة علـى التجـارب الناجحـة يف       ،باسـترداد املوجـودات   اهليئات ُتعـىن 
  عموميون أجانب. موظفوناملوجودات يف القضايا املتعلقة جبرائم الفساد اليت يشارك فيها 

 ٦/٣و ٦/٢و ٥/٣تأييـدهم لقـرارات املـؤمتر    عـن  العديد من املتكلمني جمـدَّداً   وأعرب  -٢٢
 باعتبارها أسساً هامةً لتعزيـز التعـاون الـدويل علـى اسـترداد املوجـودات وفقـاً ألحكـام الفصـل         

  اخلامس من االتفاقية.
ورحَّب املتكلمون باملساعدة اليت يقـدِّمها مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة ومبـادرة اسـترداد         -٢٣

ورحَّبوا أيضاً باملبادرات الدولية اهلامة  ،املوجودات املسروقة وغريمها من مقدِّمي املساعدة التقنية
ت واملنتــدى العــريب الســترداد األمــوال املنتــدى العــاملي مــن أجــل اســترداد املوجــودا  ومنــها مــثالً

ــادرة      ــني مب ــة جلهــات الوصــل، املشــتركة ب ــادرة العاملي ــول، و "ســتار"واملب ــدة كــذلك واإلنترب بع
ملمارسني يف اسـترداد املوجـودات مثـل شـبكة كامـِدن املشـتركة       لالختصاصيني اشبكات إقليمية 

تركة بـني الوكـاالت السـترداد    بني الوكاالت السترداد املوجودات وشبكة الشرق األفريقي املشـ 



 

8 V.16-05553 

 

CAC/COSP/WG.2/2016/4 

املوجودات وكذلك املركز الدويل السترداد املوجودات. ويف هذا الشأن، طلب أحـد املـتكلمني   
ــة        ــات النموذجي ــة يف وضــع االتفاق ــدة املتبع ــى تعمــيم املمارســات اجليِّ مــن املكتــب املســاعدة عل

  السترداد املوجودات وتأسيس مكتبٍ متخصصٍ يف إدارة املوجودات.
ــاد     -٢٤ ــحايا الفســ ــوم ضــ ــمل مفهــ ــة أن يشــ ــة  واقترحــــت متكلمــ ــيات الطبيعيــ الشخصــ

، وكـذلك الـدول واجملتمعـات احملليـة املتضـررة. واقترحـت كـذلك أن        والشخصيات االعتبارية
تشــمل تصــنيفات هــذه األضــرار الضــرر االجتمــاعي وكــذلك املســاس بالســمعة. والحظــت      

يفسَّــر علــى أوســع نطــاقٍ ممكــنٍ وفقــاً   املتكلمــة كــذلك أنَّ تعــبري "عائــدات الفســاد" جيــب أن 
من االتفاقية. وأكَّدت يف ختام كلمتها أمهية اعتماد مبادئ توجيهية لتشـجيع   ٢ألحكام املادة 

مـن االتفاقيـة، مبـا يشـمل تشـاطرها يف       ٥٦املبادرة على تشاطر املعلومات وفقاً ألحكـام املـادة   
  سياق التسويات وسائر اآلليات البديلة.

    
  منتدى بشأن تعزيز اجلوانب العملية السترداد املوجودات،   - رابعاً  

    مبا يف ذلك مناقشة التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة
أكَّد العديد من املتكلمني على أمهية الفريق العامل باعتباره منتدًى لتبـادل املمارسـات     -٢٥

نَّ الــدورة الثانيــة آلليــة اجليِّــدة وتشــاطر اخلــربات. وشــدَّدوا علــى أمهيــة هــذا العمــل نظــراً إىل أ  
اســتعراض التنفيــذ ســوف تفحــص تنفيــذ الفصــل اخلــامس مــن االتفاقيــة. ونوَّهــوا باعتمــاد           

  ارزة يف جمال استرداد املوجودات.ورحَّبوا به باعتباره من املعامل الب، ٦/٢  القرار
ت عدَّة متكلمني عن قيام بلـداهنم باعتمـاد تشـريعات جديـدة أو إدخـال تعـديال       وأبلغ  -٢٦

على القوانني القائمة من أجل تيسري استرداد املوجودات وتنفيذ الفصـل اخلـامس مـن االتفاقيـة     
على حنو فعَّال. ومن التدابري التشريعية احملدَّدة الرامية إىل حتسني املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف    

أو املصــادرة  ســياق اســترداد املوجــودات اســتحداثُ نظــام للمصــادرة غــري املســتندة إىل اإلدانــة
املوسعة، باإلضافة إىل قوانني وإجراءات تنظم إدارة العائدات املتأتية من الفساد ومـا يتصـل بـه    

  جرائم، والتصرف يف تلك العائدات.من 
وقدَّم أحد املندوبني حملةً عامةً شاملةً عن قانون جديد ُسنَّ يف بلـده بشـأن املوجـودات      -٢٧

ع كـل التـدابري املتعلقـة بتجميـد ومصـادرة وردِّ املوجـودات       األجنبية غري املشروعة، هبدف جتمي
األجنبية، مبا يف ذلك التدابري اليت تدعم تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة إىل الـدول األطـراف       

ر تلبيـة  ذَّاألخرى، يف نص تشريعي واحد شامل. وشـدَّد املنـدوب علـى أنَّـه، حـىت يف حـال تعـ       
بسبب اإلخفـاق يف تطبيـق إجـراءات     ،تبادلة يف شكل أمر مصادرةطلبات املساعدة القانونية امل
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املساعدة القانونية املتبادلـة يف هـذا الشـأن، ميكـن للحكومـة أن تشـرع يف عمليـة جتميـد حمـدَّدة          
ومصادرة إدارية تؤدي إىل ردِّ املوجودات استناداً إىل اتفاق مع البلـد الطالـب، أو تـأمر بردِّهـا     

 ٣١ مـن املـادة   ٨واحد. وشدَّد أخرياً على أنَّه وفقـاً ألحكـام الفقـرة    مبوجب إجراٍء من جانب 
من االتفاقية، ينص القانون على افتراض عدم مشـروعية مصـدر تلـك املوجـودات مـا مل يثبـت       

  عكس ذلك.
وأشــار معظــم املــتكلمني إىل أنَّ التــدابري التشــريعية الــيت تكفــل وجــود إطــار معيــاري      -٢٨

ال تــزال أساســية. وأشــار أحــد املــتكلمني إىل أنَّ بلــده قــد عــدَّل   شــامل الســترداد املوجــودات
قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة جلعــل مصــادرة عائــدات اجلرميــة إلزاميــةً حــىت يف حــال التوصــل إىل  
تسوية بني املـدَّعي العـام واملـدَّعى عليـه، والتعـويَض عـن األضـرار أو اسـترداَد عائـدات اجلرميـة           

، بـدالً مـن أن يعكـس    اعتمـد  العقـايب. وأفـادت متكلمـة بـأنَّ بلـدها      جزءاً ال يتجزأ مـن النظـام  
عــبء اإلثبــات بالكامــل، مفهومــاً ديناميــا لعــبء اإلثبــات، يطــرح مبقتضــاه كــل طــرف أفضــل 

 مــن قبــلُلــدعم موقفــه. وأشــار متكلمــان إىل أنَّ بلــديهما اســتحدثا   إثباتيــة لديــه مــن أدلــة   مــا
إلدانة، وشدَّدا على الصـعوبات القائمـة مـع دول أخـرى     إجراءات للمصادرة غري املستندة إىل ا

مل تقرَّ بعُد هذا املفهوم يف قوانينها احمللية وبالتايل رفضت التعاون. ولـذلك، طلبـا تعزيـز تطبيـق     
من االتفاقية. وأكَّد عدة متكلمني أمهية التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجـودات   ٣١املادة 

د أكثر إجيابية وفعالية وإىل إجـراء املزيـد مـن احلـوار الثنـائي أو املتعـدِّ      ودعوا إىل اختاذ إجراءات 
م األطــراف أو إبــرام املزيــد مــن االتفاقــات ذات الصــلة بغيــة حتويــل اإلرادة السياســية إىل تقــدُّ    

  ملموس مع االلتزام مبوقف مرن.
هـذا يسـتدعي   وشدَّد عدَّة متكلمني على تعقُّد عملية اسـترداد املوجـودات، وعلـى أنَّ      -٢٩

إجياد حلول عملية مبتكـرة. وأشـار أحـد املـتكلمني إىل أنَّ اسـتراتيجية وطنيـة قـد وضـعت مـن          
أجــل التعــاون بــني اجلهــات الفاعلــة احلكوميــة وغــري احلكوميــة يف العمــل علــى حتديــد مــواطن   
الضــعف يف نظــام مكافحــة الفســاد. ويف معــرض التشــديد علــى أمهيــة التنســيق والتعــاون بــني    

، الــيت اهليئـات ت، وصـف بعـض املـتكلمني أنواعـاً خمتلفـة مـن املنتـديات املشـتركة بـني          الوكـاال 
  أنشئت بغرض تعزيز تبادل املعلومات بني اجلهات الفاعلة الوطنية ذات الصلة.

وأبرز عدَّة متكلمني أمهية إنشـاء مكاتـب متخصصـة السـترداد املوجـودات. ويف هـذا         -٣٠
ريَق بأنَّ بلداهنم قـد أنشـأت مـؤخَّراً هـذه املكاتـب وكلفتـها       الصدد، أبلغ عدد من املندوبني الف

باســتبانة عائــدات اجلــرائم واقتفــاء أثرهــا وجتميــدها واســتردادها وإدارهتــا والتصــرف فيهــا.         
وأضاف أحد املتكلمني أنَّه على الرغم من إنشاء هيئـة مشـاهبة يف بلـده، فـإنَّ السـلطات حتتـاج       

ضمان تشغيلها بكامل طاقتها. ودعـا متكلمـون آخـرون إىل    اآلن إىل بناء القدرات والتدريب ل
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إنشاء صناديق السترداد املوجودات وقواعد بيانـات علـى الصـعيد احمللـي لتتبـع قضـايا اسـترداد        
املوجودات. وأشري إىل أنَّ إعادة اسـتخدام املوجـودات املصـادرة يف أغـراض اجتماعيـة تشـكِّل       

  اجملتمع. تثمار تلك املوجودات يفأحد سبل إعادة اس
، ةًواسـترداد املوجـودات خاصـ    ةًعلى األبعاد الدولية للفسـاد عامـ   التشديدويف معرض   -٣١

ل حجـر الزاويـة يف عملـهم. ويف هـذا     كِّأشار عدَّة متكلمني إىل أنَّ التعاون الدويل ال يـزال يشـ  
ائمـة الـيت   السياق، سلَّط عدَّة متكلمني الضوء على فوائد االنضـمام إىل الشـبكات اإلقليميـة الق   

ممارسني يف جمال اسـترداد املوجـودات، ومنـها شـبكة كامـِدن املشـتركة بـني        اختصاصيني تضم 
الســترداد املوجــودات، وشــبكة شــرق أفريقيــا املشــتركة بــني الوكــاالت الســترداد          اهليئــات

السـترداد املوجـودات، وشـبكة آسـيا      اهليئـات املوجودات، وشبكة غرب أفريقيا املشتركة بـني  
اهلـادئ املشـتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات، وشـبكة اسـترداد املوجـودات          واحمليط 

ــة ومنصــة مكاتــب اســترداد املوجــودات التابعــة       التابعــة جملموعــة العمــل املــايل ألمريكــا الالتيني
لالحتاد األورويب. ورحَّب متكلمون آخرون باألدلة العملية اليت وضعتها عدَّة واليـات قضـائية   

اليت تلـتمس التعـاون يف قضـايا اسـترداد املوجـودات      األخرى م إىل الواليات القضائية واليت تقدِّ
معلومــاٍت مفيــدة عــن قنــوات االتصــال، باإلضــافة إىل متطلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة.     

املتلقيـة للطلبـات يف إجـراء حتقيقـات     الـدول  وأوضح متكلم آخر كيف تتعاون الدول الطالبة و
مشـــتركة. ويف الســـياق ذاتـــه، ذكـــر عـــدَّة مـــتكلمني أنَّ التبـــادل الطـــوعي للمعلومـــات وفقـــاً  

  من االتفاقية يسهم كثرياً يف بناء الثقة. ٥٦  للمادة
بشأن قضايا حمدَّدة السـترداد املوجـودات    نظرات متعمقةوتبادل العديد من املتكلمني   -٣٢

ــذه       كُلِّلــت بال ــن ه ــا حــىت اآلن. وم نجــاح وأخــرى واجهــت حتــديات مل ميكــن التغلــب عليه
التحديات عدم ردِّ الدول علـى الطلبـات الـيت تقـدم إليهـا أو اإلفـادة حـىت باسـتالمها؛ وغيـاب          
ــة املرهقــة الــيت تشــترطها الــدول األطــراف       ــة التجــرمي؛ فضــالً عــن املتطلبــات اإلجرائي ازدواجي

ات. وأشـارت متكلمـة إىل أنَّ اللجـوء إىل حمافـل التحكـيم اسـتناداً       ما يقدَّم إليها من طلب بشأن
معاهدات االستثمار الدولية ُيعقِّـد جهـود بلـدها الراميـة إىل اسـترداد املوجـودات. وأعـرب         إىل

العديـــد مـــن املـــتكلمني عـــن احلاجـــة إىل اإلرادة السياســـية، وأشـــارت متكلمـــة إىل أنَّ بلـــدها  
غيـاب تشـريعات حمـدَّدة السـترداد املوجـودات       يف حـال حـىت   متكَّن مـن إعـادة املوجـودات    قد

  بسبب ما يبديه من إرادة سياسية حامسة ومرونة يف تنفيذ االتفاقية والتشريعات الداخلية.
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    مناقشة مواضيعية  -خامساً  
  لتسويات واآلليات مناقشة مواضيعية عن استخدام الدول األطراف ل  - ألف  

    البديلة األخرى
الرئيس مناقشة البند بإشارٍة إىل مـذكِّرة معلومـات أساسـية أعـدَّهتا األمانـة عـن        استهلَّ  -٣٣

"التســويات واآلليــات البديلــة األخــرى يف قضــايا الرشــوة عــرب الوطنيــة وآثارهــا علــى اســترداد   
  ).CAC/COSP/WG.2/2016/2املوجودات املسروقة وإعادهتا" (

ن مــذكِّرة املعلومــات األساســية الــيت اســتندت وقــدَّمت األمانــة عرضــاً عامــا مــوجزاً ملضــمو  -٣٤
استنتاجات دراسة عـن التسـويات يف قضـايا الرشـوة األجنبيـة وأثرهـا علـى اسـترداد املوجـودات            إىل
"Left Out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recovery" 

. ٢٠١٣كة بني البنك الدويل ومكتب املخدِّرات واجلرميـة يف عـام   املشتر "ستار"أعدَّهتا مبادرة 
 ٢٠١٢وحتلل املذكِّرة املشار إليها بيانـات إضـافية بشـأن التسـويات املربمـة منـذ منتصـف عـام         

تـزال   . وتـبني املـذكرة أنَّ التسـويات وسـائر اآلليـات البديلـة ال      ٢٠١٦حىت هناية نيسان/أبريل 
الرشوة األجنبية وما يتصل هبـا مـن جـرائم. كمـا أكَّـدت علـى       تشكل أداة هامة يف حل قضايا 

أنَّ الفجوة ما زالت كبرية بني املبالغ احملقَّقة عن طريق التسـويات وغريهـا مـن اآلليـات البديلـة      
ــدان املزعــوم أنَّ موظفيهــا العمــوميني تقاضــوا رشــوة يف احلــاالت الــيت       ــالغ املعــادة إىل البل واملب

األمانـة إىل أنَّـه يف حـني أنَّ اسـتنتاجات هـذه الدراسـة املعـدَّة         خضعت للتسـوية. كمـا أشـارت   
زالت جمدية إىل حدٍّ كبري، فإنَّ إجـراء تقيـيمٍ قطعـي بالكامـل السـتخدام التسـويات وغريهـا         ما

  من اآلليات البديلة يف حسم قضايا الفساد عرب الوطنية يتطلب حتليالً أكثر عمقاً ومشوليةً.
عــن مكتــب مكافحــة إيضــاحيا  اًمــن اململكــة املتحــدة عرضــاملناقشــة  يفر ِظوقــدَّم املنــا  -٣٥

جــرائم االحتيــال اخلطــرية، فأوضــح أنــه جهــاٌز متخصِّــٌص يف املالحقــات القضــائية والتحريــات 
أوضح عـدة سـيناريوهات   كما ومكلَّف بالتصدي جلرائم الفساد واجلرائم االقتصادية اخلطرية. 

أشـار إىل إمكانيـة إبـرام اتفـاق إلرجـاء املالحقـة القضـائية        تسويات. و إطارهاميكن أن تربم يف 
علـى  ولكـن  يف حال ما إذا تـبني أنَّ عـدم مالحقـة اجملـرم املزعـوم أمـر خيـدم حبـق الصـاحل العـام           

  شروطه منصفة ومعقولة ومتناسبة. تقرَّ حمكمة بأنَّ إبرام االتفاق خيدم العدالة وأنَّ  أن
مليـــون دوالر  ٦٠٠تتعلـــق بقـــرض مقـــداره  رداوأضـــاف أنَّ قضـــية مصـــرف ســـتاند  -٣٦

زانيا املتحــدة تســعى إىل احلصــول عليــه مــن أجــل إقامــة  ـأمريكــي كانــت حكومــة مجهوريــة تنــ 
مشروع للبنية التحتية. وقد دخـل مصـرف سـتاندارد يف منافسـة ألداء هـذه اخلدمـة، واسـتعان        

بأسـواق النمـو،   يف هذا األمر بشركة للوسـاطة امسهـا "إيغمـا"، وهـي مكتـب استشـاري معـين        
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 مقابـل  أمريكـي  مليـون دوالر  ٦٠٠قـدره  يف املائـة مـن مبلـغ     ١وذلك مقابل أتعـاب مقـدارها   
خدماهتا. مث تبيَّن من التحريات الالحقة أنَّ الشركة مل تؤدِّ أيَّ خدمات وأنَّ قيمة األتعـاب قـد   

نــت يَّ. وتباســُتخدمت يف الواقــع لرشــو عــدة مــوظفني عمــوميني يف إطــار مــؤامرة لتقــدمي الرشــا 
ـــ      ــة تن ــة مجهوريـ ــة، أنَّ حكومـ ــية اجلنائيـ ــر يف القضـ ــي تنظـ ــاً، وهـ ــة الحقـ ــدة ـاحملكمـ زانيا املتحـ

يف املائة قد أُخذ من األمـوال الـيت كـان مـن املعتـزم       ١ بنحوتضررت ألنَّ مبلغ الرشوة املقدَّر  قد
وعــة علــى أن تتســلمها احلكومــة. ووجــدت أنَّ مــن حــق احلكومــة أيضــاً اســترداد الفوائــد املدف   

 دوالراً ١ ٠٤٦ ١٩٦مليون دوالر بأكملـه والـيت سـتبلغ عنـد وقـت سـداد القـرض         ٦٠٠ بلغامل
رد، ليس مـن اليسـري   ار إىل أنه، على العكس من قضية مصرف ستاندأمريكيا. كما أشار املناِظ

  يف كل األحوال على احملاكم أن تتبني اخلسائر النامجة عن جرائم الرشوة وتقدِّر حجمها.
زانيا املتحـدة اإلطـار التشـريعي السـترداد املوجـودات      ـر مـن مجهوريـة تنـ   وعرض املنـاظِ   -٣٧

املعمــول بــه يف بلــده. وأشــار إىل أنَّ نظــام املصــادرة الــوطين قــائم علــى نــزع امللكيــة بنــاء علــى  
زانيا املتحــدة يف ـحكــم باإلدانــة. وعــرض بإجيــاز للتحــديات الكــربى الــيت تواجــه مجهوريــة تنــ   

سترداد املوجـودات، ومنـها عـدم وجـود نظـام للمصـادرة غـري املسـتندة إىل اإلدانـة          مساعيها ال
والتحديات اليت تعترض التعاون الدويل. كما سـلَّط الضـوء علـى     ،وحمدودية القدرات واملوارد

الدور اهلام الذي ينهض به مكتب املخدِّرات واجلرمية يف توفري املساعدة التقنيـة لبلـده يف جمـال    
  ."ستار"وجودات، مبا يشمل املساعدة املقدَّمة من خالل مبادرة استرداد امل

زانيا املتحـدة، فـأثىن   ـرد مـن منظـور مجهوريـة تنـ    ار لقضـية مصـرف سـتاند   وعرض املناِظ  -٣٨
دون  ،على ما تبديه سلطات اململكة املتحدة من تعـاون معهـا، وال سـيما يف تشـاطر املعلومـات     

شــخاص الضــالعني حمليــا يف القضــية ومالحقتــهم قضــائيا. إبطــاء، ممــا مســح هلــا بــالتحقيق مــع األ
ر إىل أنَّ التحقيقات كشفت أنَّ بعض املسامهني يف شركة "إيغما" كانوا مـن كبـار   وأشار املناِظ

تـؤد أيَّ   زانيني. وقال إنَّ التحقيقات قد أظهـرت جبـالء أنَّ الشـركة مل   ـاملسؤولني احلكوميني التن
ر علـى  املنـاظِ  زانيا املتحـدة. وأكَّـد  ـرد وحكومـة تنـ  ا مصرف ستاندعملٍ من أعمال الوساطة بني

أنَّ هذه القضية قد سامهت مسامهة كربى يف تطوير ُنهج التحقيق واملالحقة القضائية يف قضـايا  
ــاظِ   ــده. كمــا أوضــح املن ــة الــيت تبــدت يف الفســاد يف بل اســتخدام ســلطات اململكــة   ر أنَّ الفعالي

شــجَّعت ســلطات مجهوريــة   الحقــة القضــائية يف هــذه القضــية قــد املتحــدة التفاقــات إرجــاء امل
  ة.زانيا املتحدة على التفكري يف إدخال نظام مماثل يف التشريعات الوطنيـتن

ر من الواليات املتحدة عرضاً إيضاحيا بشـأن "قـانون ممارسـات الفسـاد يف     وقدَّم املناِظ  -٣٩
مـع عـدد مـن الوكـاالت األخـرى، بتنفيـذه.        اخلارج" والوحدة التابعـة لـوزارة العـدل املكلفـة،    

وأوضح أنَّ هذه الوحدة مل تعاجل بعُد مسألة اسـترداد املوجـودات علـى حنـو مباشـر، غالبـاً ألنَّ       
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عائــدات جــرائم الرشــوة ال تبقــى عــادةً لــدى الشــركة املعنيــة ولكــن تظــل يف حــوزة املوظــف    
قـتىن بتلـك العائـدات علـى     الفاسد، يف شكل حسابات مبصارف يف مناطق حـرة أو ممتلكـات تُ  

ر على أنَّ وزارة العدل ملتزمة باسـترداد هـذه املوجـودات مـن خـالل      سبيل املثال. وشدَّد املناِظ
إجــراءات نــزع امللكيــة أو املصــادرة وأشــار إىل أهنــا اختــذت مــؤخَّراً خطــوات إضــافية لتــدعيم    

  قدراهتا على التعاون مع الواليات القضائية األخرى يف هذا الصدد.
ر إىل أنَّ الوحدة املعنية بتنفيذ قانون ممارسات الفسـاد يف اخلـارج تضـطلع    وأشار املناِظ  -٤٠

بدور حمـدود يف اسـترداد املوجـودات، ومـع هـذا، فـإنَّ اإلجـراءات الـيت اختـذهتا ضـد الراشـني،            
يف ذلك يف سـياق التسـويات، سـاعدت يف قضـايا اسـترداد املوجـودات الـيت رفعتـها الـدول           مبا

يف تلـك الـدعاوى،   الـيت ميكـن اسـتخدامها    اإلثباتيـة  رتشى موظفوها، وذلك بتوفري األدلة اليت ا
  على سبيل املثال.

 ةحمـدَّد  إشـارة مرجعيـة  املشـارك   أوردوفيما يتعلق بالغرامات اجلنائية وانتزاع األرباح،   -٤١
ــادة     ــوارد يف امل ــة ال ــدات اجلرمي ــه ال ي   ٢إىل تعريــف عائ ــة، وأوضــح أنَّ شــمل هــذه  مــن االتفاقي

نتزاع األرباح. وُتحَسب الغرامات وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة الـيت قررهتـا وزارة      ا الالغرامات و
حجــم الشــركة ومــدى تعاوهنــا   ومنــها مــثالًالعــدل يف هــذا الشــأن، مــع مراعــاة عــدة عوامــل   

حتقيقات السـلطات ومـدى استشـراء النشـاط اإلجرامـي والضـوابط الـيت وضـعتها الشـركة           مع
  لقوانني مكافحة الفساد وانتصاف الشركة. لالمتثال

بلـده، أي قـانون   يف ر الربازيلـي الضـوَء علـى اإلطـار القـانوين ذي الصـلة       وسلَّط املنـاظِ   -٤٢
ــات       ــرام اتفاقـ ــز إبـ ــذي جييـ ــي، الـ ــوة الربازيلـ ــة الرشـ ــوح إىلمكافحـ ــل   للجنـ ــة يف التعامـ الرأفـ

ــع ــى جــرائم الفســاد      م ــٍة عل ــع جــزاءاٍت غــري جنائي ــة    ،الشــركات بتوقي ــة املنظم ــانون اجلرمي وق
ــاون         ــدون التع ــذين يري ــاة (املزعــومني) ال ــاون مــع اجلن ــات تع ــرام اتفاق ــز إب ــذي جيي ــي ال الربازيل

أداة لكشـف احلقيقـة    أساسـاً السـلطات. وأوضـح املشـارك كـذلك أنَّ اتفاقـات الرأفـة هـي         مع
  يف التحقيقات.اإلثباتية ومجع األدلة 

مكافحـة الرشـوة الربازيلـي إبـرام اتفاقـات لتخفـيض       وباإلضافة إىل ذلـك، جييـز قـانون      -٤٣
ائية ومدنيـة وإداريـة   مـن أيِّ عقوبـات قضـ    َءالغرامات املقرَّرة بنسـبة تصـل إىل الثلـثني، واإلعفـا    

ــة  شــترط أخــرى. ولكــن يُ  ــدِّم الشــركة    إلتاحــة اإلمكاني ــات أن تق ــذه االتفاق ــرام ه ــا إلب تلقائي
تقرَّ مبشـاركتها وضـلوعها يف تلـك األفعـال.      وأنوعة املعلومات املطلوبة عن األفعال غري املشر

ــرام هــذه االتفاقــات إالَّ إذا ردت الشــركة املكاســب      ــز القــانون إب وعــالوة علــى ذلــك، ال جيي
  املشروعة بالكامل وقدمت تعويضات عن أيِّ أضرار تسببت فيها.  غري
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وط التسـويات  ر كذلك علـى أمهيـة إبـالغ الـدول األخـرى املتضـررة بشـر       وأكَّد املناِظ  -٤٤
بغــرض دعــم التحقيقــات ضــد املرتشــني، وكــذلك الوصــول إىل تفــاهمٍ مشــترٍك  وذلــك املربمــة 

حــول املصــطلحات املختلفــة ذات الصــلة املســتخدمة يف ســياق التســويات، مثــل "عائــدات         
  دارية واملدنية والقضائية".اجلرمية" و"األضرار" و"الغرامات اإل

أنَّ اسـتخدام التسـويات مـا زال يـثري عـدة حتـديات يلـزم        ر يف ختام كلمته وأكَّد املناِظ  -٤٥
الـيت حصـلت   اإلثباتية مجيع األدلة  ومنها مثالً التشارك يفالتغلب عليها لتعزيز التعاون الدويل، 

إعـالن الشـروط الكاملـة للتسـوية، مبـا يشـمل       يف عليها الوالية القضائية اليت قامت بالتسـوية، و 
  ب أو إقراره باملسؤولية.اعتراف اجلاين (املزعوم) بالذن

 بطريقـة ويف املناقشة اليت أعقبـت ذلـك، أكَّـد املتكلمـون علـى أمهيـة تبـادل املعلومـات           -٤٦
 ٤٦ادة من املـ  ٤وفقاً ألحكام الفقرة  ،استباقية خالل مجيع املراحل املؤدية إىل إبرام التسويات

  من االتفاقية. ٥٦واملادة 
ية الشفافية، مبـا يف ذلـك الرقابـة القضـائية وتشـاطر      كما شدَّد بعض املتكلمني على أمه  -٤٧

املعلومــات وتقاســم املســؤولية يف ســياق التســويات ومــا يتصــل هبــا مــن تعــاوٍن دويل. ويف هــذا 
الصـدد، عبَّـر عـدد مـن املـتكلمني عـن قلقهـم بشـأن عـدم مشـاركة البلـدان الطالبـة واملتضــررة             

  إجراءات التسوية والتصرف يف املوجودات.  يف
نوَّه عدد من املتكلمني بأمهية إجراء املزيد من الدراسـات بشـأن كيفيـة فهـم وتطبيـق      و  -٤٨

  مفهوم عائدات اجلرمية واجلزاءات املعمول هبا يف خمتلف الواليات القضائية.
مـن االتفاقيـة الـذي     ٢وشدَّدت متكلمة على أمهيـة تعريـف عائـدات اجلرميـة يف املـادة        -٤٩

مباشر أو غري مباشر من ارتكاب جرميـة   على حنومتحصَّل عليها أيَّ ممتلكات متأتية أو  يشمل
ــة وفقــاً ألحكــام املــادة     ــاق الواســع لالتفاقي ــها. ومــن مث الحظــت   ٣وكــذلك نطــاق االنطب من

ــة        ــار الرشــوة الــيت حيصــل عليهــا املوظــف العمــومي ممتلكــات متأتي ــه ال ينبغــي اعتب املتكلمــة أن
أيضـاً الـيت يتحصـل    كـل املنـافع األخـرى    بـل  ، فحسـب  عليها مـن ارتكـاب جرميـة    متحصَّل أو

اً إنَّ الدولـة  عليها الراشي يف شكل عقود جتارية وتراخيص وما شـابه مـن املنـافع. وقالـت أيضـ     
ــة    والنــاس بوجــه عــام يُ  عتــربون ضــحايا ألفعــال الفســاد هــذه. ونوَّهــت املتكلمــة كــذلك بأمهي

د فهـمٍ مشـترٍك وهنـجٍ موحَّـٍد     وعلـى العمـل صـوب إجيـا     ٦/٢التركيز على أهداف قـرار املـؤمتر   
  التسويات يف استرداد املوجودات وإعادهتا.أسلوب ملعاجلة التحديات اليت يسببها استخدام 
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وأعرب عدة متكلمني عن شـواغل بشـأن االجتـاه الظـاهر صـوب فـرض شـروط علـى           -٥٠
إعــادة املوجــودات الــيت هــي عائــدات ألفعــال غــري مشــروعة، مبــا يف ذلــك ضــمانات اســتخدام  

  لدولة الطالبة يف املستقبل لتلك األصول استخداماً مشروعاً.ا
وأشـــار مـــتكلم آخـــر إىل أنَّ االتفاقيـــة ميكـــن أن ُتســـتخدم كأســـاس قـــانوين للتعـــاون   -٥١
ونوَّه بأمهيـة إجـراء مناقشـات حـول      ،املسائل اإلدارية واملدنية يف سياق استرداد املوجودات يف

  لفريق العامل.جتماعات املقبلة لهذه املسألة يف اال
أنَّ الظروف احملـدَّدة لكـل تسـوية    عالوة على ذلك رة من اململكة املتحدة وذكرت املناِظ  -٥٢

سـات علـى مـا تتيحـه مـن فـرص السـترداد املوجـودات وإعادهتـا إىل البلـدان           امهمةٌ ألنَّ هلـا انعك 
يف ضــمان األخــرى املتضــررة. كمــا الحظــت أنَّ اإلشــراف القضــائي يــؤدي دوراً بــالغ األمهيــة    

رة أنَّ اململكة املتحـدة تعمـل علـى    شفافية التسويات وعدالتها يف اململكة املتحدة. وذكرت املناِظ
  اعتماد سياسات للتعويضات سوف تطبقها على استرداد املوجودات يف سياق التسويات.

والغرامـات  ر من الواليات املتحدة جمدَّداً أمهية التمييز بني عائـدات اجلرميـة   وأكَّد املناِظ  -٥٣
اجلنائيــة وانتــزاع األربــاح يف ســياق التســويات. وأشــار كــذلك إىل الطــابع املعقَّــد للتســويات     

طلح غـري  هـذا املصـ   نَّن ميكـن اعتبـاره ضـحية للرشـوة األجنبيـة، أل     َموعدم وجود توافق بشأن 
تمـد إىل  د يف ختام كلمته علـى أنَّ النجـاح يف اسـترداد املوجـودات يع    معرَّف يف االتفاقية. وأكَّ

حد بعيـد علـى اإلنفـاذ الفعَّـال لقـوانني مكافحـة الفسـاد يف الـدول املقدِّمـة لطلبـات االسـترداد            
  والدول املتلقية لتلك الطلبات على السواء.

    
  مناقشة مواضيعية عن املمارسات اجليِّدة بشأن حتديد ضحايا الفساد   - باء  

    ومعايري تعويضهم
ــرار ا     -٥٤ ــة إىل ق ــل األمان ــار ممث ــؤمتر أش ــق العامــل      ٦/٢مل ــؤمتر إىل الفري ــه امل ــز في ، الــذي أوع

باستهالل عملية استبانة املمارسات الفضلى من أجل اسـتبانة ضـحايا الفسـاد ومعـايري تعويضـهم،      
والحــظ أنَّ نســبة كــبرية مــن عائــدات الفســاد مل تــتم بعــُد إعادهتــا إىل الــدول األطــراف الطالبــة     

وقدَّم ممثل األمانة مذكِّرة من إعداد األمانـة عـن املمارسـات    ومالكيها الشرعيني وضحايا اجلرائم. 
 ).CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.1اجليِّـــدة بشـــأن حتديـــد ضـــحايا الفســـاد ومعـــايري تعويضـــهم ( 

تســتند بالدرجــة الرئيســية إىل االســتنتاجات واملالحظــات املســتمدَّة مــن االستعراضــات     وهــي
يـة األوىل مـن آليـة االسـتعراض. وتشـمل ممارسـات       القُطرية اليت أُجريـت يف إطـار الـدورة الزمن   

: (أ) تعريف ضـحايا الفسـاد واسـتبانتهم؛    عويض اليت ُنوقشت يف تلك الوثيقةالدول ومعايري الت
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ــه مباشــرهتا، وطبيعــة اإلجــراءات؛ (ج)     ــة بشــأن التعــويض: َمــن ميكن (ب) اإلجــراءات القانوني
(ه) (د) َمن تقع عليـه تبعـة دفـع التعـويض؛     العوامل اليت ُتؤخذ يف االعتبار عند منح التعويض؛ 

إنفاذ األحكام الصادرة بشأن التعويض. وذكر ممثل األمانة أنَّ الفريق العامـل قـد يـودُّ أن ينظـر     
ــق       ــدة فيمــا يتعل ــة مبهمــة مواصــلة مجــع املعلومــات عــن املمارســات اجليِّ يف أن يعهــد إىل األمان

ل ومنها التماس معلومات إضافية مـن الـدول   باستبانة الضحايا وتعويضهم، من خالل عدَّة ُسب
األطراف، وعقد اجتماعٍ لفريقٍ من اخلرباء بشأن هذه املسألة و/أو تنظيم حلقة نقـاش للخـرباء   

  إبَّان اجتماع الفريق العامل احلادي عشر.
ويف املناقشــة الالحقــة، أكَّــد عــدَّة مــتكلمني جمــدَّداً التــزام الواليــات القضــائية لــدوهلم      -٥٥
عويض على مجيع ضحايا الفساد وردِّ حقوقهم. وسلَّط منـدوبون الضـوء علـى التحسـينات     بالت

اليت أُدخلت على األطر القانونية الوطنيـة واآلليـات املسـتخدمة لـديهم، مبـا يتـيح اجملـال للـدول         
واألفراد والكيانات القانونية للحصول على التعـويض بصـفة ضـحايا. وأعـاد متكلمـون تأكيـد       

ن الدويل ألغـراض تعـويض ضـحايا الفسـاد، مبـا يف ذلـك تقـدمي املسـاعدة القانونيـة          أمهية التعاو
املتبادلة بفعالية، والتعجيل يف البتِّ يف القضايا واجتناب اإلجراءات املرهقة بال داعٍ ضـروري.  
ودعت متكلمة إىل السعي إىل تعزيز التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنيـة واإلداريـة، وكـذلك    

(ب) من االتفاقية تنفيذاً تاما وفعَّاالً. ويف هذا السياق، أهابـت علـى وجـه     ٥٣ذ املادة إىل تنفي
التحديد بالدول األطراف أن تضمن أن توفِّر قوانيُنها وضـعية قانونيـة للبلـدان األخـرى متكنـها      
مــن املطالبــة بــالتعويض عــن األضــرار الــيت تلحــق باحلكومــات احملليــة أو غريهــا مــن الكيانــات    

  من االتفاقية يف هذا الصدد. ٦/٤كومية ضمن الدولة املعنية، مع التذكري بأحكام القرار احل
    

    منتدى إلجراء مناقشات حول بناء القدرات واملساعدة التقنية  -سادساً  
قدَّم ممثِّل األمانة إحاطةً عن أنشطة مكتب املخدِّرات واجلرمية يف جمال تقدمي املسـاعدة    -٥٦

ارك يف ، وهــي املبــادرة الــيت يتشــ"ســتار"درات، وال ســيما مــن خــالل مبــادرة التقنيــة وبنــاء القــ
  تنفيذها مع البنك الدويل.

مشــاريع املســاعدة القُطريــة هــي بــرامج متعــددة الســنوات تغطــي   وأوضــح املــتكلم أنَّ  -٥٧
ــها التحليــل التكتيكــي ووضــع اســتراتيجيات الســترداد       طائفــةً مــن األنشــطة املتنوعــة، مــن بين

ت وأساليب التحريات والتحقيقات املالية وإقرارات الذمة املاليـة ومراجعـة احلسـابات    املوجودا
مــن أجــل اســتخالص األدلــة اجلنائيــة يف إطــار التحضــري للقضــايا وتقــدمي املشــورة بشــأن إدارة   

وكـذلك   ،القضايا وتيسري االتصاالت والتشاور بشأن القضايا مع الواليـات القضـائية األخـرى   
ــا  ــز طلبـ ــوغ وجتهيـ ــادرة    صـ ــب ومبـ ــاون املكتـ ــة. ويتعـ ــة املتبادلـ ــاعدة القانونيـ ــتار"ت املسـ  "سـ
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والنيابات العامـة والسـلطات املركزيـة     القانونوحدات االستخبارات املالية وسلطات إنفاذ  مع
إىل جانـب طائفـٍة واسـعٍة     ،والقضاة واملسؤولني القضائيني ووزارات اخلارجيـة واملاليـة والعـدل   

  كل املناطق. من املسؤولني اآلخرين من
ويستتبع تقدمي هذه املسـاعدات تـوفري أنشـطة عامـة لبنـاء القـدرات وكـذلك مشـاريع           -٥٨

تـوفري   "سـتار "للمساعدة حمـددة األهـداف بشـأن القضـايا املعاجلـة. وتشـمل منـهجيات مبـادرة         
هني وتيســري التنســيق جِّوكــذلك انتــداب مــو ،حلقــات عمــل تدريبيــة ذات طــابع أكثــر تقليديــة

بطرائق عملية على الصعيدين الداخلي والدويل علـى السـواء. وخـالل العـام السـابق،      والتعاون 
بلداً ومنتدى واحـد السـترداد املوجـودات وشـبكتان إقليميتـان مسـاعدات مـن هـذا          ٢٢تلقى 

  ووردت طلبات جديدة من ستة بلدان. "ستار"القبيل من خالل مبادرة 
ــة املســاعدة الت     - ٥٩ ــى أمهي ــة    وشــدَّد املتكلمــون عل ــذ االتفاقي ــن أجــل النجــاح يف تنفي ــة م قني

واسترداد املوجودات على حنوٍ فعَّالٍ، وسلطوا الضوء على الدور احلاسـم الـذي تؤديـه املنظمـات     
الدوليــة يف تنســيق الــدعم املقــدم للبلــدان الــيت تســعى إىل تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة. ورحبــوا بعمــل   

املستمر هلا. وأشار املتكلِّمون إىل أنَّه ينبغـي تصـميم   ودعوا إىل توفري الدعم املايل  ،"ستار"مبادرة 
برامج املساعدة التقنية تبعاً لالحتياجات واخلصائص احملـددة لكـل بلـد وهبـدف بنـاء الثقـة فضـال        
عــن اإلرادة السياســية. وأشــري إىل املنتــدى العــريب الســترداد األمــوال باعتبــاره منتــدى للمناقشــة   

ة. وسيسـتند املنتـدى العـاملي مـن أجـل اسـترداد املوجـودات الـذي         ومتابعة تقدمي املسـاعدة التقنيـ  
  والنجاحات اليت حتققت حىت اآلن. سينظم مستقبالً إىل اخلربات اليت اكُتسبت

مـن أجـل   املخدِّرات واجلرمية م إىل مكتب دَّوأشار أحد املتكلمني إىل الدعم املستمر املق  - ٦٠
 طار آليـة اسـتعراض التنفيـذ. وأشـار املتكلمـون أيضـاً      إجناز االستعراضات القُطرية اليت جتري يف إ

ــن أجــل مكافحــة الفســاد، تشــمل برناجمــاً ملكافحــة          ــة م ــة الثنائي ــى املســاعدة التقني ــة عل إىل أمثل
التدفقات املاليـة غـري املشـروعة، وانتـداب مـوجهني ومستشـارين مقـيمني بشـأن مكافحـة غسـل           

يب الـذي ُنظِّـم علـى هـامش الفريـق العامـل مـن        األموال. وأشار أحد املـتكلمني إىل احلـَدث اجلـان   
أجــل تقــدمي معلومــات مســتكملة عــن مبــادرة عمليــة لــوزان املتعلقــة باملبــادئ التوجيهيــة العمليــة  

الٍ للموجودات املسروقة. وأعرب عن ترحيبه بالتعليقات الـواردة وأشـار إىل احلـوار    السترداٍد فعَّ
  .٢٠١٧عملية لوزان، املقرَّر عقده يف شباط/فرباير املستمر املمهِّد لالجتماع املقبل يف إطار 

العاملية جلهات الوصل، املشـتركة بـني   احلاسوبية وأشار املراقب عن اإلنتربول إىل املنصة   -٦١
، وأبرز أنَّ هذه املنصة تيسِّر تبادل املعلومات املتصـلة مبكافحـة الفسـاد    "ستار"اإلنتربول ومبادرة 

جهـة وصـل مسـجلة يف املنصـة. ونـوَّه املـتكلم        ٢١٦بلـداً و  ١٢١واسترداد املوجودات. وهنـاك  
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أيضا باجلهود اليت تبذهلا اإلنتربول فيما يتعلق ببناء القدرات من خالل دورات التـدريب الوطنيـة   
ــترداد      ــة واسـ ــرائم املاليـ ــاد واجلـ ــة الفسـ ــاملي ملكافحـ ــول العـ ــامج اإلنتربـ ــار برنـ ــة يف إطـ واإلقليميـ

ن األكادميية الدولية ملكافحة الفسـاد معلومـات عـن خمتلـف دورات     املوجودات. وقدَّم املراقب ع
وتقاَسم معلومـات عـن اجلهـود الـيت تبـذهلا األكادمييـة مـن أجـل          ،التدريب اليت توفِّرها األكادميية

  دعم تنفيذ االتفاقية، وال سيما الفصل اخلامس املتعلق باسترداد املوجودات.
    

    االستنتاجات والتوصيات  -سابعاً  
أعاد الفريق العامل التأكيد على أمهية اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الدول من أجل بنـاء    -٦٢

الثقة وإزالة احلواجز اليت حتول دون استرداد املوجودات، وحتقيقا هلذه الغاية أبرز أمهية حتسـني  
  وتعزيز اإلرادة السياسية.

سـامهة يف ردع الفسـاد ويف حتقيـق    وأكَّد الفريق العامل أمهية استرداد املوجودات يف امل  -٦٣
  أهداف التنمية املستدامة.

ــامس        و  -٦٤ ــل اخلـ ــذ الفصـ ــه تنفيـ ــيت تواجـ ــتمرة الـ ــديات املسـ ــل بالتحـ ــق العامـ ــرَّ الفريـ أقـ
م يف تعزيـز اسـترداد وإعـادة املوجـودات     مبا أُحرز من تقـدُّ  يف هذا الصدد رحَّبواالتفاقية،  من

دور اإلجيايب الذي يضطلع به مكتب املخـدِّرات  رحَّب على وجه اخلصوص بال املسروقة، كما
املشتركة بني مكتب املخدِّرات واجلرمية والبنك الـدويل يف دعـم هـذه     "ستار"واجلرمية ومبادرة 

  العملية.
وأهاب الفريق العامل بالدول األطراف أن تدعم اجلهود اليت يبذهلا مكتب املخـدِّرات    -٦٥

ــادرة   ــة ومب ــتار"واجلرمي ــت  "س ــدول     يف جمــال اس ــل ال ــق العام ــا الفري ــا دع رداد املوجــودات. كم
األطراف إىل دعم اجلهـود املبذولـة بغيـة تنظـيم املنتـدى العـاملي مـن أجـل اسـترداد املوجـودات           

  .٢٠١٧عام   يف
وأوصى الفريق العامل الدول األطراف بأن جتعل املعلومـات عـن التسـويات واآلليـات       -٦٦

  د االقتضاء، من خالل الوسائل العامة.البديلة األخرى متاحةً، مبا يف ذلك، عن
وأوصــى الفريــق العامــل الــدول األطــراف بــأن تتــيح، حســب االقتضــاء، معلومــات عــن    -٦٧

أطرها القانونية وإجراءاهتا بشأن استرداد املوجودات، فضال عـن كيفيـة متييـز الـدول بـني خمتلـف       
  وغريها من اآلليات البديلة.أشكال اجلزاءات النقدية اليت ميكن أن ُتفرض كجزٍء من التسويات 
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وشــجَّع الفريــق العامــل الــدول األطــراف علــى موافــاة األمانــة مبعلومــات عــن أطرهــا       -٦٨
القانونية وممارساهتا ذات الصلة باستخدام التسويات واآلليات البديلة األخرى يف حسم قضـايا  

ف املسـامهة يف  ، وهبـد ٦/٣و ٦/٢وفقـاً لقـراري مـؤمتر الـدول األطـراف       ،الفساد عـرب الوطنيـة  
إجراء مناقشة مستنرية للنظر يف جدوى وضع مبادئ توجيهية من أجل تيسري اتبـاع هنـجٍ أكثـر    
اتساقاً وشفافيةً يف التعاون بني الـدول األطـراف الطالبـة واملتلقيـة للطلبـات وحتقيـق الفعاليـة يف        

  عمليات إعادة املوجودات.
جهودها، رهناً بتوافر املوارد، مـن أجـل    وطلب الفريق العامل إىل األمانة مواصلة بذل  -٦٩

مجع املعلومات بشأن املمارسات اجليِّدة فيمـا يتعلـق بتحديـد الضـحايا وتعويضـهم طبقـاً لقـرار        
، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التمـاس املعلومـات مـن الـدول األطـراف          ٦/٢مؤمتر الدول األطراف 

  ق العامل.وتنظيم حلقة نقاش للخرباء خالل االجتماع احلادي عشر للفري
ونــوَّه الفريــق العامــل مببــادرة حكــوميت إثيوبيــا وسويســرا، بــدعمٍ مــن األمانــة، بتنظــيم     -٧٠

اجتمــاع دويل للخــرباء بشــأن إدارة املوجــودات املســروقة املســتردة واملعــادة والتصــرُّف فيهــا،    
ة الفريـق  حتقيقـاً ألهـداف منـها املسـامهة يف التنميـة املسـتدامة، وطَلـَب إىل األمانـة موافـا         وذلك 

  مبعلومات حمدَّثة عن نتائج هذا االجتماع.
    

    اعتماد التقرير  -اًثامن  
ــل، يف    -٧١ ــق العامــ ــد الفريــ ــطس  ٢٦اعتمــ ــه  ٢٠١٦آب/أغســ ــن اجتماعــ ــر عــ ، التقريــ

)CAC/COSP/WG.2/2016/L.1 وAdd.1  إىلAdd.5.(  
  


